Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Externato Camões
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O desemprego constitui um dos principais problemas com os quais o nosso país se depara
atualmente. Apresentando-se, neste contexto, especialmente preocupante o desemprego
jovem. De fato, em Portugal a taxa de desemprego entre os portugueses com menos de 25
anos aumentou para 39,1% no final do ano passado, valor que já representa metade da
população sem emprego no país. Não podemos esquecer, também, que falamos de uma
geração especialmente qualificada, sendo que muitos desses desempregados são jovens com
formação superior.
Assim, o desemprego jovem é uma questão urgente que apela a "medidas rápidas" que
imponham reformas estruturais de combate ao desemprego e melhorem a empregabilidade
dos jovens, sob o risco de se estarem a perdem definitivamente recursos que são vitais para o
país, podendo mesmo vir a ser posto em causa o nosso futuro comum.
Tendo presente a conjuntura atual e, neste contexto, as especiais dificuldades por que
passam os jovens resultantes, em grande parte, da desadequação entre as formações e as
necessidades das empresas, propomos:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promover a interação entre empresas e universidades, de forma a melhor preparar os

estudantes para o mundo do trabalho, orientando as suas formações para aquilo que são as
verdadeiras necessidades das empresas – realização de estágios, formação em contexto de
trabalho, parcerias, incentivos fiscais…
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2. Promover o empreendedorismo e criação do próprio emprego, facilitando a criação de
empresas por parte dos jovens, através de incentivos fiscais, créditos bonificados, criação de
ninhos de empresas, aproveitando, por exemplo, muitos edifícios abandonados e degradados
no centro das cidades (contribuindo assim também para revitalizar os centros hisstóricos
degradados)…

3. Promover formações e atualizações constantes em relação a novos empregos que possam
surgir, fruto da constante evolução tecnologica em que vivemos, apoiando, igualmente, a
formação dos jovens no estrangeiro com vista ao desenvolvimento de novas capaciades.

